Day Care - Because we care every day!
Velkommen til naturdagplejer: Kirsten Wolter Larsen Ellemosevej 11 Ramløse Gr.13 Tlf: 29612656 Mail:
kwola@gribskov.dk
Et IKKE ryger hjem - også i fritiden.
Jeg er fra Dec.57, har været dagplejer siden 1987, er gift med Poul Henrik og har 2 voksne piger og 3
børnebørn. Begge vores piger bor her i byen, så de vil også blive en del af jeres barns hverdag. Begge
arbejder med børn, Heidi som sygeplejerske på neonatal i Hillerød, og Julie som pædagog i en børnehave, her i kommunen.
Jeg holder meget af dyr, og har en tam dværgpapegøje.
Hos mig er vi rigtig meget ude, hele året. Vi leger i min have og går tur næsten hver dag. Så besøger vi tit
"olde", og "oldefar" og "olde", besøger os.
På vores daglige ture taler vi tit med børnene i skolen, jeg mener det er vigtigt at børn har kontakt til alle
aldersgrupper og har stor glæde af det. Vi går i legestue 2x/ugen, i vinterhalvåret med de andre dagplejere,
og om sommeren besøger vi hinanden i vores haver. Jeg lærer børnene at færdes i trafikken, på vores ture,
og om vores natur i nærmiljøet. Har også en El Christiania cykel, som vi kører ture på. Jeg holder meget af
at læse, rime, synge, danse mm. med børnene. Desuden er dagplejen DGI certificeret, med fokus på børn
og motion i hverdagen.
OG så gir` jeg mange knus og kram.
Børnene får serveret sund og varieret kost. Vi har kostpolitik i Gribskov Kommune.
De pædagogiske læreplaner, som har til formål at bidrage til at vores børns læring understøttes, indgår
selvfølgelig i mine daglige aktiviteter. Læreplanerne omhandler: Personlig kompetence, Social kompetence,
Sprog, Krop og bevægelse, Natur og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer og værdier.
Jeg er en meget åben og talende person, som gerne vil ta` en snak inden noget går i "hårknude", hvis I føler
der er en udfordring der skal løses.
Jeg har deltaget i flere kurser, bl.a. : Grundkursus for dagplejere
Børn og natur.
Arbejdet med for tidligt fødte.
1.hjælps kurser.
Når kroppen taler.
Girafsprog.
Babytegn.
Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge.

